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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Juni 2022 
Institution Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau International Økonomi B 

Lærer(e) Jan Nielsen (jni) 

Hold HH221B 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion og status på dansk og international økonomi 

Titel 2 Husholdninger, Prisdannelse og Forbrug 

Titel 3 Finanslov 2022 

Titel 4 Ulighed, herunder SO4 forløb i Studieområdet 

Titel 5 Valuta, International Handel og Konkurrenceevne 

Titel 6 Offentlig sektor og Velfærd 

Titel 7 Det danske arbejdsmarked – Arbejdsmarkedspolitik 

Titel 8 Økonomiske politikker 

Titel 9 Landeanalyse – SO6 Studietur 

Titel 10 Klima og miljø 

Titel 11 Eksamensprojekt 

Titel 12 Økonomisk metode og kompetencer 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 1 Introduktion og status på dansk og international 

økonomi 
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 
 
Kapitel 1+2+3 – International Økonomi B, Henrik Kureer, iBog Forlaget 
Systime. 

• ”Historisk stort fald i bnp: Coronakrisen får dansk økonomi til at 
skrumpe”, TV2.dk den 14. august 2020 

• ”Dansk økonomi ramt af største nedtur siden finanskrisen”, 
TV2.dk den 26. februar 2021 

• Nyt fra Danmarks Statistik nr. 250, 30. juni 2021 
• ”Danmarks gæld er steget til det højeste niveau siden 2013”, Jyske 

Vestkysten den 25. januar 2021 
• ”Dramatisk stigning i antallet af konkurser i Danmark – fald i 

Norge og Sverige” https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/dramatisk-stigning-i-antallet-af-
konkurser-i-danmark-fald-i-norge-og-sverige?publisherId=13560330&releaseId=13619639 

•  
PBL: Danmarks økonomiske situation – august 2021 

Omfang 
 

10% 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Mål fra læreplan: (på et elementært niveau) 
• afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske 

udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv, og 
derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og 
metoder 

• identificere, formulere og behandle grundlæggende 
samfundsøkonomiske udfordringer, der knytter sig til samfundets 
økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 

• anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af 
de samfundsøkonomiske udfordringer 

• udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne 
forklare sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold 
med udgangspunkt i empiriske data 

• indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer 
til brug for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og 
relevans, samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i 
samspil med andre fag. 

• fortolke og formidle viden om nationale og internationale 
samfundsøkonomiske forhold 

• udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-
værktøjer 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Der er stor fokus på stilladsering og opbygning af elevernes faglige sprog. 
Omdrejningspunkter: 

• Læringsmål som styringsredskab 
• Gruppepræsentationer i klassen og via speak på powerpoint 
• Opgaveløsning 
• Gruppesamtaler og feedback 
• Dialogbaseret undervisning 
• Pararbejde 
• ”Elever ved tavlen” 

 
 

 
  

Titel 2 Husholdninger, Prisdannelse og Forbrug 
Indhold 
 
 
 
 

Kapitel 4 + 5 + 16 – International Økonomi B (Læreplan 2017), Kureer, 
Forlaget Systime. 
• https://cepos.dk/artikler/fordelingspolitisk-redegoerelse-2019-

indkomst-fordeling-og-incitamenter/ 
• DST: Højeste forbrugerprisstigning siden 2012,  

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-
publ/nyt/NytHtml?cid=32939 

• DST: ”Verdensmål for bæredygtig udvikling” 
• ”Prisen på el og gas er eksploderet - så meget dyrere er det for 

danskerne”, TV2 den 17. september 2021 
• Wid.world 

 
Omfang  6% 
 
Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 
 

Der er arbejdet med særligt fokus på at kunne anvende for efterspørgsels- og 
udbudskurven samt prisdannelse og kunne redegøre for indgreb heri.  
 
Husholdningers beslutninger på markedet – herunder kort om consumer 
surplus og producers surplus. 
Lorenz-kurve og Ginikoefficient og forskellige måder at tale om ulighed. 
 
 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 
 

 
Gruppearbejde, Elevfremlæggelser, Projektarbejde, Koncentreret fokuseret 
Læsning, er introduceret og vil blive et centralt omdrejningspunkt 
fremadrettet. Fokus på projektet ”Sig nu noget” og ”Klar til Studier” 
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Titel 3 Finanslov 2022 
Indhold 
 
 
 
 

Kapitel 7 + 8 – International Økonomi B (Læreplan 2017), Kureer, Forlaget 
Systime. 
• Finanslovsfremlæggelse 2022:  

https://www.youtube.com/watch?v=WbC5mO9zxbs 
• ”Hverdagen tilbage – nu ser vi fremad”, Finanslovsforslaget 2022 

udgivet i august 2021 
• Økonomisk redegørelse, august 2021 
• ”Regeringen vil sænke dagpengene for unge nyuddannede”, TV2 den 

6. september 2021  
• ”Socialdemokratiet på slingrekurs om boligjobordning”, DR den 6. 

september 2021 
• ” Fagforbund opfordrer regeringen til at afskaffe boligjobordning”, 

DR den 6. september 2021 
• ”Finansministeriets regnemodeller skal tættere på virkeligheden”  

https://fho.dk/blog/2019/09/05/fh-finansministeriets-regnemodeller-
skal-taettere-paa-virkeligheden/ 

• DØR: Multiplikatorer på længere sigt,  https://dors.dk/modeller-
metoder/smec/multiplikatorer-finanspolitisk-lempelse 

 
PBL: Finanslov 2022 – ”TV-Avisen” i ScreenCast 

Omfang  6% 
 
Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 
 

 
• økonomiske delsektorer og samspillet mellem dem makroøkonomiske 

nøgletal  
• vækst og konjunkturer 
• økonomisk politik og økonomiske skoler: ubalancer, afvejninger og 

effekter  

 
 
Væsentligste 
arbejdsformer 
 

 
Gruppearbejde, Elevfremlæggelser, PBL-forløb om Finansloven med 
gruppefremlæggelse, Projektarbejde, Koncentreret fokuseret Læsning. 
Fokus på projektet ”Sig nu noget” og ”Klar til Studier”, Pier-to-Pier forløb 
om fremlæggelse af finansloven. 
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Titel 4 Ulighed, herunder SO4 forløb i Studieområdet 
Indhold 
 
 
 
 

SO4-forløb med titlen ”Ulighed” 

 

 
• Foredrag om Ulighed med Henrik Kureer 
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• Cepos: Absolut og relativ fattigdom 
• Betydelig social mobilitet i Danmark – relation til The Gatsby Curve 

https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2019/3/betydelig-social-
mobilitet-i-danmark/ 

• Noter om Gini-koefficient og Palmaforholdet 
Omfang  10% 
 
Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 
 

• kvalitative og kvantitative metoder  
• fagligt samspil med 2.fremmedsprog 
• afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske 

udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv, og 
derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og 
metoder 

• identificere, formulere og behandle grundlæggende 
samfundsøkonomiske udfordringer, der knytter sig til samfundets 
økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 

• anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse 
af de samfundsøkonomiske udfordringer 

• udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder 
kunne forklare sammenhænge mellem en række 
samfundsøkonomiske forhold med udgangspunkt i empiriske data 

• indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske 
informationer til brug for undersøgelser, vurdere informationernes 
troværdighed og relevans, samt udvikle og vurdere innovative 
løsninger, herunder i samspil med andre fag. 

• fortolke og formidle viden om nationale og internationale 
samfundsøkonomiske forhold 

• udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber 
og it-værktøjer. 

 
 
Væsentligste 
arbejdsformer 
 

 
Flerfagligtprojektarbejde i grupper med mundtlige fremlæggelser i grupper 



 

Side 7 af 15 

  

Titel 5 Valuta, International Handel og Konkurrenceevne 
Indhold 
 
 
 
 

Kapitel 9 + 10 + 11 +  13 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 International 
Økonomi B (Læreplan 2017), Kureer, Forlaget Systime. 
• ”Nationalbanken presser kronekursen ned: Det er godt nyt for 

boligejerne”, JyllandsPosten 5. januar 2022 
• Nyt fra Danmarks Statistik nr. 6, 10. januar 2022 ”Eksport og import 

stiger igen i november” 
• IMD World Competitiveness Yearbook 2021 (eleverne lavede et 

projektforløb med komparativ analyse af fire selvvalgte landes 
konkurrenceevne) 

• Anders Agger Indefra med Lars Rohde (Nationalbanken) 
• Kort forløb om Vestas og handelshindringer (TEAMS coronanedlukket) 
• Tip en 13ér om danske eksport og import 
• Danmarks styrkepositioner 
• Dansk Erhverv om konkurrenceevne 
• ODCD – lønninger i Europa,  https://data.oecd.org/earnwage/average-

wages.htm 
• DST Statistikbanken – udvikling i produktivitet 
• Nationalbanken om effektiv kronekurs,  

https://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/106107 
 
PBL: Status på Danmarks konkurrenceevne med komparativ analyse med tre 
andre selvvalgte lande. 

Omfang  16% 
 
Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 
 

Der er arbejdet med forståelsen for hvad valuta er, hvordan man ved brug af 
udbud og efterspørgsel, kan påvirke forskellige kurser. Fokus også på 
Nationalbankens rolle i valutapolitikken. Derudover er der arbejdet med 
forståelsen for valuta, i forskellige scenarier, herunder forståelsen for 
investorers handel alt efter kursudsving og ift. renter. Derudover har eleverne 
trænet deres analytiske evner, ved at analysere på kursudsving. 
Forskellige former for konkurrenceevne og valutaens specifikke betydning. 
Handelsteorier og Internationale organisationer er ”corona-ramt” og kun 
gennemgået ret kursorisk. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 
 

Gruppearbejde, Elevfremlæggelser, PBL-forløb om International 
konkurrenceevne med gruppefremlæggelse, Projektarbejde, Koncentreret 
fokuseret Læsning, ScreenCast til fremlæggelser og skriftligt arbejde 
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Titel 6 Offentlig sektor og Velfærd 
Indhold 
 
 
 
 

Kapitel 7 + 8 International Økonomi B (Læreplan 2017), Kureer, Forlaget 
Systime. 
 
Artikler med synspunkter om den offentlige sektor og velfærd med Mogens 
Lykketoft, Søren Pape Poulsen og Alex Vanopslagh 
 
”Derfor fejler det offentlige sygehusvæsen”, Børsen den 28. december 2021 
 
 

Omfang  5% 
 
Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 
 

• Den offentlige sektor 
• identificere, formulere og behandle grundlæggende 

samfundsøkonomiske udfordringer, der knytter sig til samfundets 
økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 

• anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af 
de samfundsøkonomiske udfordringer 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 
 

Gruppearbejde, Elevfremlæggelser, PBL-forløb om International 
konkurrenceevne med gruppefremlæggelse, Projektarbejde, Koncentreret 
fokuseret Læsning, ScreenCast til fremlæggelser og skriftligt arbejde 
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Titel 7 Det danske arbejdsmarked – Arbejdsmarkedspolitik 
Indhold 
 
 
 
 

Kapitel 6 International Økonomi B (Læreplan 2017), Kureer, Forlaget 
Systime. 
DR-TV: ”Da de fremmede forsvandt” 
Danmarks Statistik: Fakta om arbejdsmarked, 
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2019/2019-02-
15-fakta-om-arbejdsmarked 
”Arbejdsløs kritiserer regeringens udspil: - Min uddannelse skal bruges”, TV2 
den 7. september 2021 
”Rekordmange er i job – men corona har vredet arbejdsmarkedet ud af facon” 
Business, den 20. august 2021 
”Virksomhed søgte 450 nye medarbejdere via jobcentret: 
Fik en liste og to ansatte”, Arbejdsliv.dk 
 
Høring i Beskæftigelsesudvalget om mangel på arbejdskraft – 20. januar 2022 
(Folketingets TV-kanal) 
”Her er hovedpunkterne i aftalen om øget arbejdsudbud”, Altinget den 21. 
januar 2022 
” En beløbsgrænse på 360.000 kr. vil ramme tusindvis af faglærte og ufaglærte 
lønmodtagere”, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
 
Redegørelse om erhvervsfremme mv. 2021, Erhvervsministeret den 28. maj 
2021 
 

Omfang  10 % 
 
Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 
 

Der er arbejdet med forskellige analyser af arbejdsmarkedet nu og i 
fremtiden, herunder udfordringerne med globalisering og 
ældrebyrden. 
Derudover har der været fokus på arbejdsmarkedet, 
arbejdsmarkedspolitik og samspillet med den øvrige økonomi. 
Flexicurity-modellen og denne i relation til EU. Der er ligeledes 
arbejdet med forskellige arbejdsmarkedspolitiske instrumenter, deres 
betydning og anvendelse – med fokus på bl.a. 
Flaskehalsproblematikker, rådighedsbegrænsning og mismatch 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 
 

 
Gruppearbejde, Elevfremlæggelser, Projektarbejde, Koncentreret 
fokuseret Læsning, 
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Titel 8 Økonomiske politikker 
Indhold 
 
 
 
 

Kapitel 8 + 12 + 13 + 14 + 15  International Økonomi B (Læreplan 2017), 
Kureer, Forlaget Systime. 
 
Multiplikatorer i praksis i den økonomiske debat 
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/sau/td.1711725.aspx?as=1 
 
DST – Multiplikatorer: 
https://www.dst.dk/da/Statistik/ADAM/Multiplikatorer 
 
De Økonomiske Råd: https://dors.dk/modeller-metoder/smec/multiplikatorer-
finanspolitisk-lempelse 
 
 
Kortere projektforløb med økonomiske politikker til at løse aktuelle 
økonomiske udfordringer. 
”Mudrede udsigter for Danmarks økonomi i 2022”, Jyllands-Posten den 24. 
december 2021 
”Pandemien har sendt økonomien ud til kanten – rejsen tilbage bliver ikke 
uden huller i vejen”, Jyllands-Posten, den 24. december 2021 
 
Udarbejdelse af skemaer til økonomiske politikker 
 
 
 
 

Omfang  8 % 
 
Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 
 

• identificere, formulere og behandle grundlæggende 
samfundsøkonomiske udfordringer, der knytter sig til samfundets 
økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 

• anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af 
de samfundsøkonomiske udfordringer 

• udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder 
kunne forklare sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske 
forhold med udgangspunkt i empiriske data 

• indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer 
til brug for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og 
relevans, samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i 
samspil med andre fag. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 
 

 
Gruppearbejde, Elevfremlæggelser, Projektarbejde, Koncentreret fokuseret 
Læsning, Skriftligt arbejde 
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Titel 9 Landeanalyse – SO6 Studietur 
Indhold 
 
 
 
 

Kapitel 17 + 26 + 27 International Økonomi B (Læreplan 2017), Kureer, 
Forlaget Systime. 
Eleverne var på studietur til Portugal, og som led i SO6 i studieområdet 
 
”Det portugisiske mirakel forlader corona-karantænen - men har blodrøde 
tal”, TV2 den 3. maj 2020 
”Portugals seje træk væk fra afgrundens rand er en europæisk succeshistorie”. 
Berlingske Business den 22. februar 2020 
”Valg på vej efter politisk drama i Portugal”, den 29. oktober 2021 
”Her er de bedste økonomier under corona”, Børsen den 18. januar 2022 
 
EU: Economic forecast, https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
forecasts_en?fbclid=IwAR2EUKALQbwYbPSt6vBg2akH5UGF7vEtU_f8y
Njp7MkIQjDSmKI2d5GsPi4 
 
 
 
 

Omfang  8 % 
 
Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 
 

Makroøkonomisk og Udviklingsøkonomisk landeanalyse med 
makroøkonomiske nøgletal 
Selvstændige beregninger 
Udarbejdelse af rapport 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 
 

 
Gruppearbejde, Projektarbejde 
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Titel 10 Klima og miljø 
Indhold 
 
 
 
 

Kapitel 15 International Økonomi B (Læreplan 2017), Kureer, Forlaget 
Systime. 
 
”Ekspertgruppe, der skal fastlægge rammerne for ensartet CO2e-afgift, er nu 
på plads”,  https://www.skm.dk/aktuelt/presse-
nyheder/pressemeddelelser/ekspertgruppe-der-skal-fastlaegge-rammerne-for-
ensartet-co2e-afgift-er-nu-paa-plads/ 
 
”Kommissorium for grøn skattereform” fra Miljøministeriet og Folketinget 
”Se ekspertgruppes bud på fremtidens CO2-afgift”, Altinget TV den 8. februar 
2022 
” Grøn skattereform første delrapport”, februar 2022 af Ekspertgruppen for en 
grøn skattereform 
”Cepos: Ekspertgruppens modeller til en ny CO2-afgift er fyldt med 
modstridende mål og prioriterer statskassen over samfundsøkonomien”, 
Altinget den 11. februar 2022 
”DN i fælles opråb med virksomheder og tænketanke: Indfør CO2-afgift i 
Danmark”, den 9. februar 2022, https://www.dn.dk/nyheder/dn-i-faelles-
oprab-med-virksomheder-og-taenketanke-indfor-co2-afgift-i-danmark/ 
”EU's CO2-kvoteordning” fra Energistyrelsen  
https://ens.dk/ansvarsomraader/co2-kvoter/eus-co2-kvoteordning 

 
PBL: Anbefalinger fra ekspertgruppen 

Omfang  5% 
 
Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 
 

• udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne 
forklare sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold 
med udgangspunkt i empiriske data 

• indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer 
til brug for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og 
relevans, samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i 
samspil med andre fag. 

• fortolke og formidle viden om nationale og internationale 
samfundsøkonomiske forhold 

 
 
Væsentligste 
arbejdsformer 
 

Screencast fremlæggelse af gruppeopgave om ekspertgruppens fremlæggelse. 
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Titel 11 Eksamensprojekt 
Indhold 
 
 
 
 

Tema: Danmark i en globaliseret verden 
 
 
 

Omfang  16% 
 
Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 
 

 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 
 

 
Projektarbejde i grupper 
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Titel 12 Økonomisk metode og kompetencer 
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 
 
I de ovenfor beskrevne forløb (Titel 1 til Titel 8) har der i hvert enkelt forløb 
indgået mere eller mindre fokus på de syv overordnede kompetencer – og 
derfor er de ikke nævnt særskilt under det enkelte forløb: 
 
Tankegangskompetencen: At man kan se en sag fra forskellige faglige 
synsvinkler 
Problembehandlingskompetencen: Evnen til at fastlægge vejen til at nå et 
samfundsøkonomisk mål (f.eks. økonomiske politikker, internationale 
relationer) 
Modelleringskompetencen: At beregne sig frem til eventuelle konsekvenser af 
forskellige indgreb (f.eks. multiplikatorteori) 
Ræsonnementskompetencen: Evnen til ved hjælp af faglige begreber at kunne 
opbygge en kæde af argumenter, der forklarer en økonomisk sammenhæng 
Databehandlingskompetencen: Evnen til at indsamle tilstrækkelige og valide 
data – samt til at forholde sig kritisk til informationen 
Kommunikationskompetencen: Evnen til at formilde viden klart og entydigt 
Redskabskompetencen: Evnen til at anvende forskellige typer software til 
forskellige opgaver 
 
Taksonomiske spørgeformer 
Beregne/opstille/tegne -eleverne skal udføre en simpel behandling af 
samfundsøkonomiske data. Eleverne skal foretage simple beregninger, opstille 
tabeller, indtegne eller illustrere ved hjælp af diagrammer eller kurver og 
derved behandle samfundsøkonomiske data. Talbehandlingen kan med fordel 
udføres på PC. 
Redegøre - eleverne skal give en samlet struktureret fremstilling af kendte 
samfundsøkonomisk forhold og problemstillinger. Eleverne skal finde de 
væsentligste elementer i et samfundsøkonomisk materiale og præsentere disse i 
struktureret form, således at eleverne viser, at der er fortaget et valg af stof 
under hensyntagen til det stillede spørgsmål eller en given problemstilling. 
Redegørelse anvendes ofte ved begrebsafklarende spørgsmål, men også til 
afklaring af samfundsøkonomiske problemstillinger. 
Sammenligne – eleverne skal påvise ligheder og forskelle mellem undersøgte 
samfundsøkonomiske forhold. En sammenligning skal føre til en påvisning af 
ligheder og forskelle mellem de undersøgte samfundsøkonomiske forhold i en 
struktureret form. 
Forklare - eleverne skal med brug af faglige termer anskueliggøre et komplekst 
samfundsøkonomisk forhold, en teori eller en model. En forklaring knytter sig 
specifikt til et afgrænset forhold og kræver anvendelse af faglig sprogbrug. 
Forklaringen er som udgangspunkt afdækkende i en ny sammenhæng, mens 
redegørelsen er strukturerende i en velkendt sammenhæng. 
Analysere -eleverne skal, ved hjælp af fagets metoder og teori samt gennem 
undersøgelse og bearbejdning af samfundsøkonomisk information udarbejde en 
systematisk fremstilling af årsagssammenhænge i forbindelse med en 
samfundsøkonomisk problemstilling. Analysens formål er at anvende metoder, 
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modeller og teori, som redskaber til at undersøge og afdække 
årsagssammenhænge, det vil sige, at der er knyttet et ”hvorfor” til analysen. 
Ofte vil en analyse beskæftige sig med, hvordan samfundsøkonomiske 
begivenheder påvirker hinanden, og det vil kræve, at eleverne forstår forskellen 
på årsag og virkning. 
Diskutere – eleverne skal belyse en samfundsøkonomisk problemstilling ved at 
sætte forskellige synspunkter og argumenter op over for hinanden, som 
fortrinsvis er fagligt funderede. 
En diskussion munder ikke nødvendigvis ud i en konklusion, men har sin 
primære betydning via argumentationen og dennes kvalitet, det vil sige den 
interne logik og konsistens. Eleverne skal vise, at de kender forskel på at 
forholde sig sagligt og loyalt til et materiale og at forholde sig subjektivt til 
materialet. I en diskussion er eleverne ikke afskåret fra at fremsætte personlige 
synspunkter eller holdninger, men det skal ske som resultat af en belysning af 
synspunkter og argumenter. Herved kan eleverne bidrage med deres egne 
velbegrundede synspunkter og argumenter. 
Vurdere - eleverne skal ud fra faglige kriterier tage stilling til, hvordan 
undersøgte samfundsøkonomiske forhold må forventes at påvirke den 
økonomiske udvikling. Vurderingen betoner de faglige kriterier i en 
stillingtagen til et samfundsøkonomisk forhold, en samfundsøkonomisk 
begivenhed eller økonomisk politik eller lign. Det er vigtigt, at eleven benytter 
fagets faglighed som en central del af vurderingen og derved legitimerer 
vurderingen og dens gyldighed. Vurderingens primære formål er ikke at 
tilkendegive synspunkter eller holdninger, men synspunkter eller holdninger 
kan komme til udtryk som resultat af en fagligt velbegrundet vurdering. 
Perspektivere - elevernes skal kunne tage stilling til konsekvenserne af en 
given samfundsøkonomisk udvikling i en international, historisk eller en 
fremtidig sammenhæng. 
I perspektiveringen forventes eleverne at kunne redegøre for, hvilke 
konsekvenser en samfundsøkonomisk problemstilling kan tænkes at have i 
fremtiden eller i en bredere geografisk sammenhæng f. eks fra det lokale til det 
nationale, eller fra det nationale til det globale. Der kan også være tale om nye 
muligheder, udfordringer eller trusler der åbner sig som konsekvens af en 
behandlet problemstilling. Eleverne bør overveje, hvilke problemstillinger eller 
udfordringer der ligger i forlængelse af den behandlede problemstilling. 
 

 


